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ناصــر  كتــب/  »األمنــاء« 
التميمي:

جامعــة الحوثيني هي جامعة 
إرهابيــة ال تعــرف إال بلغة القوة 
فقط ،فمنذ سيطرتها عىل العاصمة 
سياســة  وفرضها  صنعاء  اليمنية 
األمر الواقع يف الشــامل، وهروب 
من كان يدعي بأنه هو من سيدافع 
عن صنعــاء وما حولهــا، إال أنهم 
هربــوا بعبايــات النســاء وتركوا 
الحويث  ملليشــيات  نومهــم  عرف 
وانتهكت  أرضهم  اســتباحت  التي 
من  املاليــني  ورشدت  األعــراض، 
أبناء الشــامل يف أكرب موجة نزوح 
ممنهج يشهدها الجنوب العريب يف 
يسمون  من  بينام  الحديث،  التاريخ 

أنفســهم بالقــوى اليمنيــة 
العربية  املشهد يف  اختفت عن 
اليمنيــة رغم الدعم الســخي 
مــن قبــل دول التحالف التي 
قدمت كل ما متلك من ســالح 
ومــال لهم ليقومــوا بتحرير 
أرضهم من دنــس أتباع إيران، 

فرضوا ذلــك وجنوا األموال التي 
العريب،  التحالف  من  لهم  قدمت 
الســيام  الخارج  بها  وذهبــوا 
تركيا ومرص ولبنان وســويرسا 

وفتحوا لهم اســتثامرات وتركوا 
أهلهم والغالىب من أبناء العربية 
اليمنية بني فيك كامشة املليشيا 
الحوثية اإلرهابية التي عاثت يف 
األرض الفســاد وسفكت الدماء 
وانتهكــت األعــراض ،كل هذه 
ارتكبتها  التي  الوحشية  األعامل 
مليشــيا الحــويث مل يحرك ولو 

شــعرة واحد ممن يدعــون بأنهم 
القوى  هنا  وأقصد  الشامل،  ميثلون 
السياســية اليمنيــة التي تتقمص 
ثــوب النضال وهي بعيــد عن ذلك 
كبعد الشــمس عــن األرض، وهذا 
ما نراه عــىل أرض الواقع، بدال من 
ان يشــمروا عن سواعدهم ملواجهة 
املليشيا حولوا كل جيوشهم ملواجهة 
شــعب الجنوب وتركوا للمليشــيا 
الحرية الكاملة يف فرض سيطرتها 
عىل الشامل ،دون ان يحركوا ساكن 

فالواقع هو الشاهد عىل ذلك.
مثان ســنوات واألمــم املتحدة 
تتحدث عن الســالم وانهاء الرصاع، 
لكــن ال حياة ملن تنــادي! ويف كل 
الهدنة من قبل  يتم فيها فرض  مرة 
األمم املتحدة فإن مليشــيا الحويث 
مل تلتزم بها بل تســتمر يف رضب 
األبرياء واملجتمع الدويل يتفرج من 
األمــر ال يعنيه وكل ما  بعيد وكأن 
يقومون به هو بيانات اإلدانة التي ال 
تساوي اال مثن الحرب التي كتبت به، 
الحوثية تستثمر هذه  املليشيا  بينام 
الهــدن لصالحها ولرتيب صفوفها 
،مستغلة حالة الراخي الدويل الذين 
ال يــرون يف الحوثيني اال أمر واقع 

يف الشــامل، وعىل الجميع تقديم 
له التنازالت لهــم والقبول برشوط 
الحوثيني تحــت أي مربر، ولنا يف 
اتفاق استكهومل عربة ودرس واضح، 
فعندمــا رأت دول الغرب التي تبحث 
عن مصالها أن مليشيا الحويث عىل 
،عندما  والســقوط  االنهيار  وشك 
الجنوبية  العاملقــة  قوات  اقربت 
الحديدة  الســيطرة عىل مدينة  من 
لعبتها  املتحدة  األمم  لعبت  اليمنية، 
الخبيثة ضد التحالف والشــعب يف 
الجنــوب واليمن ،مبباركة الرشعية 
مختطفة  حينها  كانت  التي  اليمنية 
مــن جامعة حزب اإلصــالح الذين 
وقعوا هــذا االتفاق نكاية بالجنوب 
اي مدينة  يريدون سقوط  ال  ،ألنهم 
مينية بيد اي قوات جنوبية ،وهذا ما 
حصل بالفعل فقد نجح اإلخوان يف 
ايقاف الحــرب يف الحديدة ألنهم ال 
يرغبون يف سقوط مليشيا االرهاب 
الحوثية التــي هي عىل وئام معهم 
وتربطهم بها عالقة متينة ونستدل 
الجبهات  كل  بتســليمهم  ذلك  عىل 
الحوثيني  للمتمردين  الشــامل  يف 
حيث أنهم طيلة هذه الســنوات مل 
يف  عســكري  انتصار  اي  يحققوا 

الشــامل ،فعندما يكــون األمر يف 
بجيوشهم  يهرولون  فإنهم  الجنوب 
نحوه برسعة الربق ،النهم يعتقدون 
فإن  صنعــاء  اســقطوا  اذا  بأنهم 
الجنوب سينفصل ،النهم ال هم لهم 
اال الجنوب الذي يــرون فيه البقرة 
الحلوب وانه ملــك من أمالكهم وال 
قولهم  حسب  عنه  يتخلوا  ان  ميكن 
،ونحن نقول لهم ارحلوا اىل أرضكم 
وحرروهــا فالجنوب يرفضكم ولن 

يكون موطن بديل لكم.
الحوثيون اتباع إيران ال يلتزمون 
بأي اتفاقيات وال مواثيق مهام كانت 
،والشواهد عىل ذلك كثرية ال يتسع 
،لكنني سأتحدث عن  لذكرها  املجال 
الهدن األخرية التــي فرضتها األمم 
العريب  التحالف  التزم بهــا  املتحدة 
وكل أطراف الرصاع اال هذه الجامعة 
املارقــة التي ترى يف نفســها انها 
األقــوى عــىل األرض ،وهي أهون 
قواتنا  أمام  العنكبــوت  من خيوط 
لقنتها  التــي  الجنوبية  املســلحة 
دورس يف التضحية لن تنساها يف 
املعارك التي خاضتها معها سواء يف 
،فهذه  ولحج وشبوة  والضالع  عدن 
الجامعة اإلرهابية اســتفادت منها 

وقامــت برتيب صفوفها من جديد 
بعد أن كانت تعيش يف اسوأ حالة.

ان  نظــري  أعتقد مــن وجهة 
الروح  يعيد  من  هو  الدويل  املجتمع 
يف هذه الجامعة كل شــارفت عىل 
خاضتها  التي  املعارك  ،فبعد  النهاية 
القــوات الجنوبية ضد اتباع الفرس 
لها  باتت يف حالة يرىث  يف بيحان 
،فتدخل املجتمــع الدوىل وأعاد لها 
الحياة مرة أخرى بعد ان تم امدادها 
املسري  والطريان  النوعي  بالســالح 
فبدات تستعرض عضالتها وتتحدى 
األمم  ان  تعلم جيــدًا  النها  الجميع 
املتحــدة تقف اىل جانبهــا واال ملا 
اخرقت الهــدن التي تطلقها، وهنا 
نقول ملن يدعي بأنهم يريدون فرض 
السالم لن تستطيعوا تحقيق السالم 
التي  اللعبة  مامل تغــريوا خيــوط 
تلعبون بها عىل حساب الغالىب من 

الشعب الذين انهكتهم الحرب.
فالقرار الــذي صدر من مجلس 
الدفــاع الوطنــي بتصنيــف هذه 
الجامعة باملنظمــة اإلرهابية ،قرار 
صائب حتــى وان جاء متأخر ،فهو 
،ينبغي  خطوة يف االتجاه الصحيح 
من مجلــس القيــادة الرئايس ان 

أخرى مامثلة عىل  يتبعها بخطوات 
أرض الواقع لتفعيــل هذا القرار ان 
كانوا جادين فعاًل يف قتال املتمردين 
الحوثيــني ،ويرشعــون يف تنفيذ 
الرياض  اتفاق  من  العسكري  الشق 
العســكري  املنطقة  قوات  ،بإخراج 
واملهرة  حرضموت  وادي  من  األوىل 
التامس  خطــوط  اىل  وترحيلهــا 
عندها  ،فالجنوبيني  صنعاء  لتحرير 
سيكونون داعمني لهم وسيمدونهم 
بكل مــا يلزم ،أما أنهم يريدون بقاء 
ابناء  الجنوب ،ويريدون  قواتهم يف 
الجنوب يحــرروا لهم أرضهم وهم 
قابعني يف وادي حرضموت من أجل 

نهب الرثوات ،فهذا لن يحصل أبدًا.
نقول ملجلــس القيادة الرئايس 
كفاية هــدن ال تســمن وال تغني 
من جوع وكفايــة تراخي لجامعة 
التي  االنقالبية  الحوثيــني 
ال ترغب يف الســالم، يجب 
ونقل  الصفــوف  ترتيــب 
القوات الشــاملية املكدسة 
بالجنــوب والدفــع بهــا 
كل  وتحريــك  للمواجهــة 
الجبهات حتى تحرير صنعاء 
مــامل يتم ذلــك فالجنوبيني 
أرضهم  قادرين عــىل تحرير 
ترحيلكم  وســيتم  وحاميتها 

حتى وان كنتم مسئولني.
وخــالل الفــرة املاضية 
اتباع  املتمرديــن  اســتطاع 
الفرس ادخــال كميات كبرية 
الطريان  الســيام  الســالح  من 
املســري التي تهرب عرب سواحل 
بــوادي حرضموت  مرورًا  املهرة 
وتحــت حامية قــوات املنطقة 
التي تدين بالوالء لهم، وهي  األوىل 
مبثابــة الحبل الــرسي الذي مازال 
ميدهم بالحياة، ولو تم قطعه سيتم 
واقتصايًا  ايران عسكريًا  اتباع  خنق 
السهولة  من  ســيصبح  وســوف 
سيصبح  ذلك  فدون  صنعاء.  تحرير 
الحديث عن تحرير الشــامل مجرد 

مضيعة للوقت وأكذوبة العرص.
األطفال  يقتل  فال سالم مع من 
والنســاء والشــيوخ، ال سالم مع 
تحفيظ  ودور  املســاجد  يفجر  من 
القرآن الكريم، ال ســالم مع من باع 
نفســه لخميني إيران، ال سالم مع 
العهــود واملواثيق، ال  من ال يحرم 
الطريان املسري  سالم مع من يرسل 
لتدمري ثروة الشــعب، ال سالم مع 
مــن الصواريــخ واملفخخات لقتل 
األبريــاء، فاملعركــة الحقيقية مع 
الغاء  ويتم  تبــدأ  أن  يجب  املتمرين 
معهم  وقعت  التــي  اإلتفاقيات  كل 
الذي مل  اســتكهومل  اتفاق  السيام 
يلتزموا به هم أصاًل فالقوة هي من 
ستفرض الســالم وهي من ستعيد 
الحق ألصحابه دون ذلك فعىل الدنيا 

السالم.!!

تقرير

• كيف يعيد المجتمع الدولي الروح للحوثي كلما شارف على النهاية؟
• تفاصيل مؤامرة دول الغرب بمباركة اإلخوان ضد التحالف وشعب الجنوب

• هكذا حركت القوى السياسية اليمنية جيوشها صوب الجنوب وتركت الحوثي يعبث بأرضها ومنازلها
• لماذا لم تحرك أعمال الحوثي الوحشية شعرة واحدة ممن يدعون تمثيل الشمال؟

احلوثيون.. جماعة اإرهابية ال يعرتفون اإال بلغة القوة
ال سالم مع احلوثي!


